
4-bay eSATA USB 3.0 naar SATA docking station voor 2,5/3,5 inch harde schijven

Productcode: SATDOCK4U3E

Het SATDOCK4U3E 4-bay eSATA en USB 3.0 SATA Docking Station biedt handige en tijdbesparende 
opslag voor 2,5 inch en 3,5 inch SATA-harde schijven en solid state drives, waardoor er snel en 
gemakkelijk maximaal 4 SATA-schijven (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) 
kunnen worden aangesloten op een computer via een enkele verbinding.

Het docking station beschikt over SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit (ook compatibel met USB 2.0) 
met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s (10x sneller dan USB 2.0) of eSATA met port 
multiplier-functionaliteit (tot 3 Gbit/s), voor snelle connectiviteit naar alle vier de harde schijven 
tegelijk.

Het eSATA/USB 3.0 docking station beschikt ook over twee ingebouwde ventilatoren van 60mm met 
variabele snelheid, die handmatig kunnen worden bijgesteld om elke schijf koel te houden, afhankelijk 
van de schijven en de gebruiksomgeving, of volledig uitgeschakeld. Verdubbel de waarde van dit 
docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 
3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

 



Toepassingen

• IT-professionals die regelmatig moeten hot-swappen tussen meerdere SATA-schijven

• Systeembouwers die snel images moeten maken of gegevens moeten kopieren voor veel schijven 
tegelijk

• Technici die toegang nodig hebben tot maximaal 4 verschillende schijven vanaf een enkel station

• Gebruikers die toegang willen tot meerdere externe schijven, maar slechts een beperkt aantal 
USB/eSATA-poorten ter beschikking hebben

Eigenschappen

• Biedt plaats aan vier SATA-schijven tegelijk in één docking station

• Twee onder de schijven gemonteerde ventilatoren van 80mm met variabele snelheid (inclusief UIT)

• Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 
inch

• SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

• Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik

• High-speed eSATA-aansluiting met port-multiplier-functionaliteit en overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s

• Gepatenteerd uitwerpmechanisme per knopdruk voor elk station

• Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf

• Extra, gemakkelijk toegankelijke ruimte tussen elke schijf

• Vier grote, stabiele voeten met anti-slip

• Plug-and-play en hot-swappable

• Compatibel met SATA harde schijven versie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Ventilator(en) Ja

Ventilatoren 2 - 60 mm

Interface USB 3.0 & eSATA



Aantal stations 4

Schijfgrootte 2.5in / 3.5in

Schijftype SATA

Chipsetcode JMicron - JM321

JMicron - JM539

Prestaties

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Nee

Type en snelheid SATA II (3 Gbps)

Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 
rpm tot 4 TB (totaal 16 TB)en 2,5 inch harde schijven 
met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)

Aantal plaatsingen 15, 000 cycles

Connector(en)

Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Vrije USB 2.0- of 3.0-poort of eSATA-poort

Notitie Voor eSATA-verbindingen dient de computer Port 
Multiplier-functionaliteit te ondersteunen, daar anders 
slechts een van de harde schijven wordt gedetecteerd.

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Power (blauw)



4 - Activiteit (rood)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 2.5

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 6.5A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype 4-pin DIN

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 11.4 in [29.0 cm]

Breedte product 6.8 in [17.3 cm]

Hoogte product 3.7 in [9.5 cm]

Gewicht product 34.1 oz [966 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 13.4 in [34 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4-bay docking station

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor 
NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt 
voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in 
Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


